
 

Eest i Noorteühenduste Liidu juhatuse 3. koosoleku protokoll 

 

 

Aeg: 14. oktoober 2010 

Koht: ENLi kontor (Estonia pst 5 a Tallinn)  

Osalejad:  

Juhatuse liikmed: Ott Heidmets, Aleksandra Kamilova (skype), Pille-Riin Raudsepp  

Meeskonnaliikmed: Anni Kuller, Mailis Ostra, Maia Eskla, Martti Martinson 

Juhatas: Ott Heidmets: 

Protokollis: Martti Martinson 

 

Koosolek algas kell 17.45 

 

 

1. Koosoleku päevakorra kinnitamine.  

 

1. Päevakorra kinnitamine  

2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine  

3. Noortepoliitika  

4. Välissuhted  

5. Liikmevaldkond: Noortekogude vastuvõtmine, TÕE, SeeMe, Eesti  

Arstiteadusüliõpilaste Selts  

6. Ülevaade: Varivalimised  

7. Ülevaade: IDA IDA projekt  

8. Ülevaade: Osaluskogude projekt 2010, 2011  

9.  Muud teemad 

 

OTSUS: Kinnitada päevakord esitatud kujul.  

 

 

2. Eelmise koosoleku protokolli kinnitamine  

 

OTSUS: Kinnitada eelmise juhatuse koosoleku protokoll esitatud kujul.  

 

 

3. Noortepoliit ika  

 

Martti Martinson andis ülevaate noortepoliitika  teemadest. 

  

a) Õpetajate atesteerimise määrus  

Noorteühing ELO-lt on tulnud teemapüstitus õpetajate atesteerimise nõuete muutmise kohta. 

HTM plaanib õpetajate atesteerimise määrust muuta,  ENLi poolt oleks oluline, et 

formaalhariduse ja mitteformaalse hariduse tugevama koostöö tagamiseks jääks ka tulevikus 

noorteühingu juhendamise kogemuse nõue. Samuti on mitmete noorteühingute juhendajad 

õpetajad. 

 

OTSUS: Saata pöördumine kooskõlastamiseks liikmetele, misjärel edastada see HTMi 

üldharidusosakonnale.  

 

b) Justiitsministeerium on edastanud ENLile oma seisukoha ENLi ettepaneku osas muuta 

kahte Vabariigi Valitsuse määrust, et tagada lõimitud noortepoliitika parem elluviimine. 

Justiitsministeerium ei toetanud meie ettepanekut. HTM tegi ettepaneku sama määruse 

raames 05.11 kell 13 Tartus kohtuda.  

 

Justiitsministeerium vastas ka ENLi ettepanekule muuta mittetulundusühingute seadust. JM 

teatas, et nad analüüsivad võimalusi, kuidas meie poolt esitatud ettepanekuid rakendada ja 

probleemi lahendada. Tuleb JMiga ühenduses olla, et uurida, kuidas ja millal nad kavatsevad 

probleemi lahendamiseks konkreetsete ideedega välja tulla.  

 



c) Pille-Riin ja Martti kohtusid esmaspäeval 11.10 haridus- ja teadusminister Tõnis Lukasega, 

teemal Noortepoliitika Nõukogu tulevane li ikmeskond ning noorte osakaal selles. Kohtumise 

tulemusel andis minister noorteosakonnale ülesandeks pakkuda välja kompromissvariandid.  

Teema tõusetus ka EÜLi juhatuse ja ministri kohtumisel ning on 15.10 toimuva Õppurite 

Nõukoja päevakorras.  

 

d)  Martti, Anni ja Jaan kohtusid täna UNESCO Eesti Rahvuskomitee esindajaga. Nad 

soovivad, et ENL määraks UNESCO Eesti noorte saadiku .  

 

OTSUS: Määrata UNESCO Eesti noortesaadikuks Pille-Riin Raudsepp. 

 

e) Riigikogu komisjonide noorte tööhõive teemaline ühisistung  

ENLi poolt osalevad Ott ja Martti. 

Anni, Pille-Riin vaatavad otseülekannet veebis.  

 

f) valimisea langetamise teemaline seminar toimub Riigikogu Teabekeskuses kas 27. või 28. 

oktoobril. 

 

g) Toimunud on kohtumised IRLi Noorteühendusega, Keskerakonna Noortekoguga (Ma rtti) 

teemal ENLi Riigikogu valimiste platvorm ja Rahvaliidu Noortega (Pille-Riin). 

 

h) Keskerakonna Noortekogu korraldab koos Noorte Sotsiaaldemokraatide ja Noorte 

Rohelistega talvelaagri 11. detsembril Tartus, kuhu oodatakse ka ENLi esindajat. Kuna ENLil  

on samal ajal meeskonnaüritus, siis ei saa keegi meeskonnast osaleda..  

 

i) Noorteühingute aastatoetuse määrus on kooskõlastusringil ministeeriumides. Määrus 

kehtestatakse ilmselt järgmisel nädalal. Ministeeriumide kooskõlastusringile saadetud 

versioonis ei ole arvestatud ENLi seisukohtadega.  

 

j) Justiitsministeeriumist on meile järgmisel nädalal tulemas arvamuse avaldamiseks 

võlaõigusseaduse ja perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (puhkuseosakud). Saata 

liikmetele kooskõlastamiseks.  

 

k) Noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupi järgmine koosolek 

OTSUS:  Noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupi koosolek toimub 18.11 kell 17.30. 

Päevakorras on noortepoliitika platvormile laekunud ettepanekute läbivaatamine.  

 

l) ENTK soovib ENList välishindaja(id)t noorsootöö kvaliteedi hindamise pilootprojekti jaoks. 

ENLi meeskonnast ei ole võimalik kellelgi osaleda. Infot levitakse veel listides, sest leiti, et 

noorteühingute esindaja osalemine on väga oluline.  

 

 

4. Välissuhete ülevaade  

 

a) Euroopa Liidu noortekonverents 

Sandra rääkis Belgias, Leuvenis toimunud Euroopa Liidu noortekonverentsist. Töögrupid olid 

väga sisukad. Tähelepanekutest tõi Sandra esile, et ürituse ametlikus programmis ei saanud 

vahetada kogemusi sellest, kuidas erinevates riikides konsultatsioonid läksi d. Võimalusi Eesti 

kogemuse tutvustamiseks oli vähe. Eesti esindajatega HTMist ja ENEBist ei kohtunud.  

 

b) CBSS ekspertgrupi kogunemine toimub Norras, 27.-31. oktoobril – Pille-Riin saadab 

noortepoliitika ja välissuhete juhtgrupi listi kutse. Meeskonnast keegi osaleda ei saa. 

 

c) Euroopa Noortefoorumi juhatuse valimised – ENL on esitanud Jaan Urbi 

kandidatuuri. Anni saadab meeskonnalisti info kõikide kandidaatide kohta.  

Pille-Riin saatis Jaani tutvustavad kirjad YFJ liikmetele.  

 

d) Euroopa Noortefoorumi üldkoosolek – toimub 18.-21. novembril Kiievis, Ukrainas.  

 



OTSUS: ENLi esindavad Euroopa Noortefoorumi üldkoosolekul Jaan Urb ja Anni Kuller.  

 

 

5. Liikmevaldkond 

 

a) MTÜ SeeMe liikmelisuse lõpetamise avaldus  

 

OTSUS: Lõpetada MTÜ SeeMe avalduse alusel nende liikmelisus ENLis.  

 

b) Kohtumine Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsiga (EA ÜS)  – Pille-Riin kohtus nende 

esindajatega, kohtumise kohta on koostatud ka protokoll. EAÜS on esitanud avalduse ENLi 

kandidaatliikmeks astumiseks.  

 

OTSUS:  Võtta Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts vastu ENLi kandidaatliikmeks.  

Pille-Riin saadab neile sellekohase kirja ning palub neil saata Meelikale ka 

organisatsioonitutvustuse, lisaks annab infot listidega liitumise kohta.  

 

c) Noorte osaluskogude vaatlejaliikmeks vastu võtmine  

 

Kristo Notton: Hetkel on 3 avaldust  laekunud, Läänemaa Noortekogu avaluds on 

koostamisel. 

 

OTSUS: Võtta vastu ENLi vaatlejaliikmeks Tartumaa Noortekogu. Pärnumaa Noortekogu, 

Viimsi Noortevolikogu. 

 

d) liikmete listi loomine  

Anni Kuller tõstatas küsimuse ainult liikmetele mõeldud meililisti loomisest, mille eesmärgiks 

on ainult liikmetele suunatud info (kooskõlastamiseks saadetavad kirjad, üldkoosoleku 

materjalid jne) eraldamine muust infost.  

 

OTSUS: Otsustada uue listi loomine järgmisel juhatuse koosolekul  

 

e)  Eesti Sotsiaalteaduste Üliõpilaste Seltsiga sai kokku Sandra, kes rääkis, et nad 

avaldasid soovi ENLi liikmeks astuda. Pille-Riin ja Sandra lepivad kokku uue kohtumise aja.  

 

 

6. Varivalimised 

 

Mailis Ostra rääkis, et osad asjad on natukene veninud, nt Jõgevamaa koordinaatori leidmine, 

valimiskomisjoniga ja Tallinna, Tartu linnavalitsustega kohtumine.  

 

Veebilahenduse pakkuja viimane pakkumus oli meile vastuvõetav, rahvastikuregistriga 

läbirääkimised käivad. Ott allkirjastas koostöölepingu JC Decaux’iga. Esimene simuatsioon 

toimub oktoobrikuus. 

 

Anni Kuller küsis maakondlike koordinaatorite ülesannete kohta. Mailis rääkis, et maakondlike 

koordinaatorite esimesed ülesanded on ohtude kaardistamine oma maakonnas, juhendid on 

kätte antud, hakkavad kaardistama võimalike valimispunktide asukohti maakonnas.  

 

Tartu Noortevolikogu soostus meiega koostlööd tegema. TNV on Tartumaa koordinaator. 

Oleme arutanud, et TNV logo võiks kajastada välireklaamil.  

 

Martti tõi esile, et esimese asjana tuleb veebilahenduse valmistajal maha istuda Andmevaraga 

ning selgeks saada süsteemi ühilduvus Rahvastikuregistriga.  

 

7. Ida- ida projekti (rahvusvaheline seminar) ülevaade  

 

Martti Martinson andis ülevaate Ida-ida konverentsi korraldamise hetkeseisust. Paari esinejat 

veel otsitakse, enamus on olemas. Osalejad on kinnitatud Moldovast, Armeeniast, Gruusiast. 



Läti, Leedu jt maade osalejad on fondides kinnitamisel.  Meeskonnast soovivad osaleda Ott, 

Anni, Mailis, Maia ja võimalusel ka Sandra.  

 

 

8. Ülevaade osaluskogudest  

 

Anni luges ette Kristo saadetud ülevaate osaluskogude projekti tegevustest.  

Noortekogud.ee veebi osas on paari lisamooduli osas tööd alustatud, Kristo otsib kedagi, kes 

hakkab eebi uuendama.  Küsimustik KOV osaluskogudele – mentorid aitavad läbi viia.  

Mentoritega toimus 26. septembril kohtumine, vajadus on veel kohtumise järele olemas. 

Mentorid kohtuvad novembris noortekogude koostööfoorumil osaluskogudega.  

Koostamisel on osaluskogude poliitikapaber, mille peaks kinnitama ENLi üldkoosolek. Seal 

saavad kirjas olema ENLi seisukohad ja nägemus osaluskogude toimimisest ja tulevikust.  

 

2011. aasta plaanide arutamiseks on plaanis ENTK-ga kohtumine kokku leppida.  

 

 

9. Muud teemad 

 

a) juhatuse liikme hea tava allkirjastamine  

 

b) ENTK tunnustamiskonkurss  

 

OTSUS: ENL esitab ENTK noortevaldkonna tunnustamiskonkursile noorsootöö pikaajalise 

panuse kategoorias Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakonna juhataja Ilona-

Evelyn Rannala. 

 

c) üldkoosolek 

 

OTSUS: Üldkoosolekut protokollib Mailis. Esmaspäeval kuulutame välja üldkoosoleku 

(toimub 27.11). Martti küsib peaministrilt videotervituse üldkoosoleku jaoks . Pille-Riin uurib 

Tartus üldkoosoleku läbiviimise kohta.  Sandra ülesandeks jääb otsida üldkoosoleku 

afterparty koht. Anni lepib kokku kohtumise revisjonikomisjoniga.  

 

d) 2011. aasta tegevuskava 

 

Anni pakub tegevuskava koosoleku ajaks välja 21.11 kell 17.00.  

Kõik toovad oma pakutud tegevuste juurde ka maksumuse. HTM tahab kokku saada HMNi 

taotluse ja järgmise aasta plaanide osas. Martti pakub noorteosakonnale välja kohtumise 

ajana 25. oktoobri Tallinnas.  

 

e) Akna rahadest  

 

Anni andis ülevaate Akna projekti rahade seisust.  

 

f) kohtumine ENLi strateegiakonsultandi Ragnar Siiliga  

 

Anni teeb ettepaneku meeskonna ja Ragnari kohtumise korraldamiseks kas 15. või 22. 

novembril. Anni pakub Ragnarile mõlemad kuupäeva välja.  

 

 

Koosolek lõppes kell 21.29  
 

 

 

 

Ott Heidmets 

koosoleku juhataja     Martti Martinson 

       protokollija 


